
ما حصل بسبب عصيانكم فعل ما فعل ليتبني لكم  :التقدير ,إن املعطوف عليه مقدر :ال؛ يقولون: الشيخ

  وليبتليكم؛ فاملقدر اآلن علة ومعلول؛ ألجل أن يصح عطف العلة الثانية على العلة اليت حذفت مع معلوهلا .

هي القلوب؛ لقول اهللا  ما في صدوركم )) (( و: يبتلي مبعىن خيترب وميتحن؛ ليبتلي ما في صدوركم )) ((وقوله: 

  )). فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ((تعاىل: 

والتمحيص مبعىن التخليص،  ليبتلي )) (( :على ةمعطوف وليمحص )) ((قوله:  وليمحص ما في قلوبكم )) ((

منكم من يريد الدنيا  ((كون فيه إرادات سيئة، كقوله: يف قلوبكم من كل ما ب حمصه أي خلصه؛ خيلص ما

  أو فيه شيء من التسخط على القدر أو غري ذلك مما يفسد ما يف القلب . ومنكم من يريد اآلخرة ))

 ,إذا قال قائل: ذكرمت أن ما يف الصدور هي القلوب وأن التمحيص أيضا للقلوب ما في قلوبكم )) ((وقوله: 

  فيكف كان ذلك ؟

ليبتلي  ((: نعم ألن االبتالء غري التمحيص، االبتالء اختبار والتمحيص تنقية؛ وهلذا اختلف التعبري فقال: نقول

ومل يقل: ما يف صدوركم بل قال: ميحص ما يف قلوبكم من  وليمحص ما في قلوبكم )) (( ,ما في صدوركم ))

؟ تكون يف القلب؛  أين تكون ,بغي إرادتهأو إرادة ما ال ين ,األذى الذي يضركم يف دينكم؛ ألن كراهة ما وقع

 ,وهلذا كان التمحيص على ما يف القلب أو كان التمحيص ملا يف القلب ال للقلب نفسه؛ واالبتالء للقلب نفسه

ينقي؛ فاختلف املورد، املورد يف األول القلب ويف الثاين ما يف القلب  ,يبتلي ما يف صدوركم وميحص ما يف القلوب

.  

ولقد خلقنا  (( :استئنافية لبيان إحاطة علم اهللا مبا يف القلب اجلملة هذه م بذات الصدور ))واهللا علي ((

اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن 

هلاتني احلكمتني االبتالء والتمحيص اهللا تعاىل قدر ما قدر  وفائدة ختم اآلية ا أنه ملا بني أنالشمال قعيد ))؛ 

  بني أنه بعد ذلك سيعلم ماذا يكون يف القلب بعد هذا االبتالء وهذا التمحيص .

  ثم أنز عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا )) . ((نرجع اآلن إىل بيان الفوائد؛ قال اهللا تعاىل: 

ثم أنزل عليكم من بعد  ((يرفعه عنه؛ لقوله:  من فوائد هذه اآلية: أن اهللا عزوجل هو الذي جيلب للمرء النوم أو

ولكن اهللا حبكمته جعل للنوم أسبابا؛ فاإلنسان مثال إذا اضطجع واسرتخى أتاه النوم؛ وإذا الغم أمنة نعاسا ))؛ 

  انشغل قلبه واهتم ألمر ما فإنه ال يأتيه النوم؛ وهذا كغريه من األشياء اليت تكون بإرادة اهللا ولكن هلا سبب .

واسأله أن يذهب  ,فوائد هذه اآلية: أنك إذا أرقت ومل يأتك النوم يف الليل فاجلأ إىل اهللا عزوجل، اجلأ إىل اهللاومن 

  وادع مبا وردت به السنة من دعاء األرق املشهور . ,عنك األرق



 :العلماءقال  أمنة نعاسا ))؛ ((ومن فوائد هذه اآلية: أن النعاس قد يكون حممودا ويعترب من النعم؛ لقوله: 

  ؟  يف احلرب نعمة, والنعاس يف العلم النعاس

   .نقمة: الطالب

أما يف العلم فإنه مذموم؛ وكذلك أيضا  ,يعين حممود يف احلرب ونعمة ,ما نقول نقمة لكن نقول مذموم: الشيخ

إال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر اإلنسان إذا  ,يف الصالة؛ ولكنه إذا غلب على اإلنسان فإنه ال يؤاخذ به

  فلعله يذهب ليدعوا لنفسه فيكون األمر بالعكس .لصالة أن يضطجع وأن يسرتيح؛ قال: أصابه النعاس يف ا

م يغشى طائفة منك ((من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن النعاس الذي أصام إمنا أصاب املؤمنني اخللص؛ لقوله: 

  همتهم أنفسهم )) .وطائفة قد أ

قد أهمتهم  ((ومن فوائد اآلية: أنه قد يوجد يف الكمل من املؤمنني شيء من العيوب كاألنانية؛ فإن قوله: 

يدل على أنانيته وأم ليس هلم هم إال أنفسهم؛ والذي يليق باملؤمن أن يكون مهه يف مثل هذه أنفسهم )) 

  نفسه هللا .املواطن نصرة اإلسالم وعزة اإلسالم وأن يبيع 

ومن فوائد هذه اآلية: أن اإلنسان الذي ال يكون له هم إال نفسه يف هذه املواطن قد يبتلى ـ والعياذ باهللا ـ ذه 

وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا يف زاد  ,يظنون اهللا غير الحق )) (( , وهي أن يظنوا باهللا غري احلق:البلوى العظيمة

 غري احلق؛ منها أم ظنوا أن هذه اهلزمية ال انتصار بعدها وهذا ظن سوء؛ كل من املعاد أنواعا كثرية من الظن باهللا

فقد ظن باهللا ظن السوء؛ ومن أراد أن يرجع إىل كالم ابن القيم ظن أن اهللا يديل الباطل على احلق إدالة مستقرة 

  مل يوجد ال يف كتب التفسري وال يف كتب التاريخ . ,يف زاد املعاد فهو كالم جيد

ومن فوائد هذه اآلية: ذم من ظن باهللا غري احلق؛ ألن اهللا ذكر هذا يف سياق ذم هؤالء الذين ليس هلم مههم إال 

  كان من ظن به ظن احلق حممودا.  ,أنفسهم؛ فإذا كان من ظن باهللا غري احلق مذموما

فكل من ظن  الجاهلية ))ظن  ((ومن فوائد اآلية: أنه ال يظن أحد باهللا ظن غري احلق إال وهو جاهل؛ لقوله: 

  شك جاهل مل يقدر اهللا حق قدره . باهللا غري احلق فإنه بال

ومن فوائد هذه اآلية: أن هؤالء أنكروا ما فعله الرسول عليه الصالة والسالم من اخلروج إىل أحد لكنه على وجه 

  ألمر ما قتلوا .ألنه على زعمهم لو كان هلم شيء من ا هل لنا من األمر من شيء )) ((خفي؛ لقوهلم: 

من فوائد هذه اآلية: بيان أن األمر كله هللا، األمر الشرعي واألمر الكوين كله هللا عزوجل؛ ليس ألحد مع اهللا أمر؛ 

  قل إن األمر كله هللا )) . ((فكل األمر هللا؛ لقوله: 



قل إن األمر كله هللا  ((ومن فوائد هذه اآلية: أنه جيب على اإلنسان أن ينكر املنكر بذكر احلق؛ ألن اهللا قال: 

  أدىن أحواله أن يكون لالستحباب . قل )) ((واألمر يف قوله: )) 

يخفون في أنفسهم ما ال  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يعلم الغيب؛ لقوله: 

ن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال ألنه لو كان يعلم الغيب لكان يعلم ما خيفون وإن مل يبدوه؛ ولك يبدون لك ))

يعلم الغيب، ال يف حياته وال بعد مماته؛ وإذا كان ال يعلم الغيب يف حياته فعدم علمه الغيب يف مماته من باب 

قل ال أقول لكم عندي خزائن اهللا وال أعلم الغيب وال  ((أوىل؛ وقد صرح اهللا بذلك حيث أمره أن يقول: 

مل يكتم  , أن يعلن هذا وقد أعلنه هذا، أعلنه عليه الصالة والسالم على املألاهللا هأمر أقول لكم إني ملك )) 

  شيئا مما أوحاه اهللا إليه ومنه هذا .

يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا  ((ومن فوائد هذه اآلية: التنديد مبن يعرتضون على القدر؛ لقوله: 

  )) . ...هاهنا 

قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم  ((قدر ال تفيد شيئا؛ لقوله: ومن فوائد اآلية: أن لو بعد ال

  القتل إلى مضاجعهم )) .

قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى  ((ومن فوائدها: أن قضاء اهللا ال مفر منه؛ لقوله: 

  مضاجعهم )) .

لبرز  ((ومن فوائد هذه اآلية: أنه قد يكون فيها إشارة إىل أن الشهداء يدفنون يف مكان استشهادهم؛ لقوله: 

أي يف أماكن قتلهم؛ وهذا إن مل تفده هذه اآلية فقد استفيد من  الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ))

دينة فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بردهم إىل فإن قوما من الصحابة محلوا قتالهم يف أحد لدفنهم يف امل ,السنة

  هناك؛ فدفنوا يف أحد .مصارعهم يدفنون 

وليبتلي اهللا ما في  ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات احلكمة يف أفعال اهللا؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

نية اليت ال حصر هلا كلها والنصوص يف إثبات حكمة اهللا ال تعد وال حتصى؛ بل حىت األمور الكو صدوركم )) 

  تفيد إثبات حكمة اهللا عزوجل .

 وليبتلي اهللا ما في صدوركم )) ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن العربة واملدار على القلوب اليت يف الصدور؛ لقوله: 

.  

أفال  ((ىل: وقد بينا فيما مضى أن أحكام الدنيا على الظواهر وأحكام اآلخرة على البواطن؛ ودليل ذلك قوله تعا

إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر  ((تعاىل:  وقوله )) يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور



ال يتحدث الناس أن  (وألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ال يقتل املنافقني وهو يعلم ببعضهم ويقول:  ))

ت الفوضى بني جع إىل الباطن يف أحكام الدنيا لسادإجراء هلم على ظاهرهم؛ وألنه لو ر  محمدا يقتل أصحابه )

وحيصل يف  ,زره ويقول إن قلبه منطوي على الكفر والنفاقإنسان قد يقتل الشخص أو يؤدبه ويعألن كل  ,األمة

  نيا على الظواهر .أن تعيش األمة به؛ ولكن اهللا حبكمته ورمحته جعل أحكام الد هذا من الشر ما ال ميكن

 ((ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا تعاىل قد يبتلي عباده ملا ينقي قلوم وخيلصها من الشوائب؛ لقوله: 

  والتمحيص كما قلنا هو التنقية . وليمحص ما في قلوبكم ))

  الصدور )) .واهللا عليم بذات  ((ومن فوائد هذه اآلية: إثبات علم اهللا مبا يف القلوب؛ لقوله: 

ويتفرع على هذه الفائدة: التحذير من إضمار ما ال يرضى به اهللا؛ ألنك إذا أضمرت ما مل يرضى به اهللا فسوف 

أن حياسب نفسه دائما وينظر ما يف قلبه، هل يف قلبه اخلري  فعلى املرئحياسبك عليه وإن كان ال يبدوا للناس؛ 

  ليصحح الوضع .وإرادة ما يرضي اهللا ؟ أو أن األمر بالعكس ف

من واحد هل املراد باألمر هنا  يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا )) ((قوله تعاىل: : السائل

   مر أو من األمور ؟وااأل

  مشورة ورأي ما قتلنا هاهنا .النظر ؛ يعين لو كان الشأناألمور؛ من  : واحدالشيخ

أم بعض املؤمنني لكن يف  ال:هؤالء الذين يظنون باهللا ظن السوء أو املفسرين هلم قولني يف قول شيخ : السائل

   ي أم منافقون؛ ما هو الراجح ؟:إميام لبس والقول الثان

ولقد عفا عنكم  ((الراجح األول، الراجح األول إم مؤمنون ضعفاء اإلميان؛ ألنه قال يف أول الكالم: : الشيخ

  ومثل هذا ال يقول للمنافقني . ))

ف اإلميان أم هم الذين حضروا ام ضع: شيخ أحسن اهللا إليك ! ما يوجه أن الذين قالوا هذا األمر أالسائل

   ؟وأهل بدر ما ميكن أن يصدر منهم نفاق ,وأشاروا على النيب صلى اهللا عليه وسلم بالبقاء ابدر 

استعظموا هذا أن يقع من كأم   منافقون, لكن الذين قالوا إم ف اإلمياناال، هم الصحيح أم ضع: الشيخ

   ؛ريهمهم أهل بدر، قد يكون هم أو غ ا نستطيع أن جنزم بأن الذين قالوهم ؛املؤمنني

  النيب صلى اهللا عليه وسلم بالبقاء ؟ على هم الذين أشاروا بدرا  حضروالكن حنن بينا يف البداية أن الذي : السائل

 على ذلكإم ملا رأوا القتال وعزم الرسول صلى اهللا عليه وسلم لكن هل  ,هم الذين أشاروا صحيح ,نعم: الشيخ

؟ قد ال يقولون هذا؛ على كل حال ما جنزم أم هم الذين حضروا بدرا، ألنه قد يكون الذين  هل يقولون هكذا



يعين استقامت نيتهم ألن أهل بدر هم من أفضل  صمما النيب صلى اهللا عليه وسلم عزم و حضروا بدرا ملا رأو 

  الصحابة .

  هل جيوز احلكم على األشخاص بغلبة الظن ؟ : السائل

يقول العلماء: حيرم ظن السوء مبسلم ظاهره العدالة؛ فإذا مل يكن ظاهره العدالة ووجدت قرائن فال حرج؛ : الشيخ

ومل يقل اجتنبوا الظن كله؛ بل  إن بعض الظن إثم )) ((مث يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن ))  ((ل: يقو ألن اهللا 

  إن بعض الظن إثم )) . ((قال كثريا منه؛ ومل يقل: إن الظن إمث؛ بل قال: 

ما  اإن اهللا تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسه (يف احلديث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: : السائل

   ؟فكيف  ...حياسب  اإلنسانن أ ة:ئدفاقلنا غن يف اآلية  لم تعمل أو تتكلم )

, أما جمرد يعين مما حياسب عليه؛ ألن حديث النفس ما يعتمده اإلنسان، لو اعتمده صار عمال ,أي نعم: الشيخ

  . احلديث واهلواجس ما هو بشيء

إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان  (( : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم:الطالب

ببعض ما كسبوا ولقد عفا اهللا عنهم إن اهللا غفور حليم يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا 

ي لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل اهللا ذلك حسرة فإلخوانهم إذا ضربوا في األرض أو كانوا غزى 

قلوبهم واهللا يحيي ويميت واهللا بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل اهللا أو متم لمغفرة من اهللا ورحمة 

  خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم إللى اهللا تحشرون  )) .

إنما  إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: : الشيخ

  أظن فيه مناقشة ؟  استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا اهللا عنهم إن اهللا غفور حليم ))

  : أي نعم, الطالب

  فوائد ؟ : و الشيخ

  فوائد خلص.: الالطالب

: الطالبما املراد ذا االستفهام ؟  يقولون هل لنا من األمر من شيء )) ((يقول اهللا عزوجل: : طيب, الشيخ

  إنكاري؛ استفهام اإلنكاري؛ 

  ويش معىن اإلنكاري ؟ : الشيخ

  لو كان لنا من األمر شيء,  ؛: يعين ينكرون اخلروجالطالب

   ما املراد باالستفهام ؟ هل لنا من األمر من شيء قل إن األمر كله هللا )) ((: الشيخ



  من شيء؛  : ما لنا من األمريقولونينفون يعين  يإنكار : الطالب

  عين نفي ؟ ي: الشيخ

   ؛: نعم نفيالطالب

ألنه إذا كان نافيا فقد أقروا بأنه ليس هلم  قل إن األمر كله هللا )) ((إذا كان نفيا فكيف صح أن يقال: : الشيخ

   من األمر شيء فيكون األمر هللا ؟

   ...: الطالب

   ال يصح أن يكون ردا عليهم ؟ قل إن األمر كله هللا )) ((لكن إذا جعلتها مبعىن النفي كان قوله: : الشيخ

  هذا استفهام إنكاري؛ : الطالب

  لكن ويش معىن اإلنكار هل معناه النفي كما قال ابن داود ؟: الشيخ

  ؛ احلربأنكروا أم مل يرجع إليهم فريد إليهم األمر بشأن : الطالب

  يعين كأمنا يريدون تربئة أنفسهم، جيد.: الشيخ

قل إن األمر كله  واحد األوامر أو واحد األمور ؟ (( قل إن األمر كله هللا )) ((ما املراد باألمر يف قوله: : الشيخ

  واحد األمور؛ : الطالب؟  ضد النهي وهو واحد األوامر ؟ أو املراد واحد األمور هوالذي األمر  املراد هللا )) هل

  واحد األمور ؟ ما تقولون ؟ : الشيخ

  ن األمر عام قدريا كان أو كونيا؛ املراد م: الطالب

  يعين يشمل األمور واحد األمور واحد األوامر ؟: الشيخ

  نعم؛ : الطالب

  لكن السياق يقتضي أن يكون واحد األمور.: الشيخ

   ؟ ما الذي خيفونه يخفون في أنفسهم ما ال يبدون لك )) ((قوله: : الشيخ

  ؛ القيادة إنكارهم على :الطالب

  إنكار ؟  : كيفالشيخ

  ؛ ومل يأخذ رأيهم يف احلرب يرجع إليهم من األمر شيءلو  اإلنكار أنه :الطالب

   ما يف اآلية بيان هلذا الشيء ؟: الشيخ

   يقولون لو كان لنا من األمر شيء )) ((قول اهللا عزوجل:  :الطالب

  طيب؛ يقولون لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا هاهنا )) ((: الشيخ



   خيفون يف أنفسهم ؟ كذا يا خالد فيكف صح أن يقال إنهإذا كان ه: الشيخ

على  تال أم خيفونه ال يبدونه وإمنا يكون بني هذه الطائفة جمموعة أنكر  :يعين خيفون يف أنفسهم املراد :الطالب

صلى اهللا عليه  هذه الطائفة وال يظهرونه إىل النيبأنفسهم يعين يف هم خيفون هذا األمر يف فالقيادة هذا الشيء، 

  الطائفة األخرى اليت غشيهم النعاس؛ و وسلم 

  بينهم ؟  : يعين فيماالشيخ

  فيما بينهم؛ : الطالب

  فيما بينهم ولكنهم خياطب ا بعضهم بعضا . هخيفون: الشيخ

  ؟بالكتابة هنا الشرعية أو الكونيةما املراد  لبرز الذين كتب عليهم القتل )) ((قوله عزوجل: : الشيخ

  الكونية؛ : الطالب

  الكونية أحسنت؛ هل تستطيع أن تأيت مبثال للكتابة الكونية غري هذه اآلية ؟: الشيخ

   ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحون ))؛ ((قال اهللا عزوجل:  :الطالب

  نعم أحسنت .: الشيخ

 :الطالب ما معىن يبتلي ؟ وليبتلي اهللا ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم )) (( قوله تعاىل: :الشيخ

  االبتالء هو االختبار؛ 

   ومباذا ابتلوا ؟ ,وكيف كان ابتالء :الشيخ

   ...ابتالهم اهللا تعاىل  :الطالب

  يظهر أيش ؟ ,يظهر ذا االبتالءوما الذي  :الشيخ

   يظهر صدق املؤمن :الطالب

  يظهر صدق املؤمن من املنافقني . :الشيخ

   ؟ وليمحص ما في قلوبكم )) (( :الشيخ

  أي خيلصهم؛ : الطالب

  ملا وقع وما أشبه ذلك، أحسنت . اينقيها مما فيها من الدغل وإكراه :الشيخ

ا استزلهم الشيطان ببعض ما  تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنمإن الذين  ((مث قال اهللا عزوجل:  :الشيخ

  ))كسبوا 



 ((اسم إن؛ وقوله:  ,امسها الذين )) (( هذه مجلة مؤكدة بإن و إن الذين تولوا منكم )) ((؛ أوال يف اإلعراب

مجلة  ولقد عفا اهللا عنهم )) ((وقوله:  إنما استزلهم ))؛ (( :هذه اجلملة خرب إن الشيطان ))إنما استزلهم 

  مؤكدة بثالثة مؤكدات وهي: القسم، والالم، وقد .

إن الذين تولوا منكم يوم التقى  ((يقول اهللا عزوجل خمربا عن هؤالء الذين تولوا يوم أحد وازموا يقول: 

واملراد م مجع الرسول عليه الصالة والسالم ومجع الكفار، املسلمون بقيادة  ,مجع مثىن :اجلمعان الجمعان ))

  ؛ النيب صلى اهللا عليه وسلم والكفار بقيادة أيب سفيان

صلى اهللا  النيبحىت إنه مل يبق مع  ,يعين أدبروا وهربوا وهم أكثر اجليش :تولوا إن الذين تولوا منكم )) ((يقول: 

يوم التقى  الثة عشر رجال منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي اهللا عنهم؛ هؤالء الذي تولواعليه وسلم إال حنو ث

 ,يف األصل طلب الزلة :استزل إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا )) (( :اجلمعان أي تالقوا وجها لوجه

يعين إمنا صدهم الشيطان من أجل أن يطلب زلتهم؛ وقيل: إن استزل مبعىن أزل يعين إمنا أزهلم؛ واملراد بأزل أي 

اسم  :الشيطان إنما استزلهم الشيطان )) ((أوقعهم يف الزلل، والزلل هو اخلطأ واالحنراف عن الصواب؛ وقوله: 

اخلري؛ والشيطان هنا يقولون إنه مشتق من شطن إذا  ولكل إنسان شيطان قرين له يأمره بالشر وينهاه عن ,جنس

 ؛وحفظناها من كل شيطان رجيم )) ((لبعده عن رمحة اهللا؛ ومن أجل ذلك كان منصرفا كما قال تعاىل:  ,بعد

وقال بعضهم: إنه من شاط؛ ولو كان كذلك لكان غري منصرف إذا قصد به العلم؛ ألنه إذا كان من شاط 

  تني، وإذا كانت النون واأللف زائدتني يف علم أو يف وصف امتنع من الصرف؛ زائداأللف و صارت النون 

؛ وما هو الذي يكون هنا للسببية أي ببعض الذي كسبوه الباء إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا )) ((

 ,أي أن لديهم ذنوبا كانت سابقة مث إن الشيطان استزهلم ا ,سببا إلغواء الشيطان من املكاسب ؟ هو املعاصي

؛ ألن الذنوب تكون سببا للذنوب األخرى؛ وهلذا قال بعض السلف: إن بب هذه الذنوبأي أوقعهم يف الزلل بس

 ومن عالمة ردها السيئة بعدها؛ فاإلنسان إذا أذنب ذنبا فإنه إن مل يتب ,بعدها احلسنةَ  من عالمة قبول احلسنةِ 

فإن الشيطان يوقعه يف ذنب آخر؛ وهكذا حىت يصبح قد أحاطت به خطيئته ـ والعياذ باهللا ـ؛ وهلذا قال العلماء: 

  يعين تنتقل باإلنسان مرحلة بعد أخرى حىت يصل إىل قمة املعاصي وهو الكفر . ؛إن املعاصي بريد الكفر

كاليت   وهذه )) ولقد عفا اهللا عنهم ((قال:  مث قال اهللا عزوجل ملا بني خطأهم وأم هم السبب يف هذا اخلطأ

اهللا ولقد عفا  (( .فكرر اهللا العفو مرتني (( ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ))سبقت يف قوله: 

يعين أن  ,ترك املؤاخذة على الذنب؛ ويكون يف الغالب يف ترك الواجبات :أي عن الذين تولوا؛ والعفو عنهم ))

  ك الواجب؛ واملغفرة تكون فمن فعل احملرم؛ اهللا يعفوا عمن تر 



وهي سرت الذنب  ,الغفور من أمساء اهللا واحلليم من أمسائه؛ والغفور معناه ذو املغفرة إن اهللا غفور حليم )) ((

؛ , وهو جامع بني السرت والوقايةعنه؛ ألن أصلها من املغفر وهو ما يلبس على الرأس يتقى ا السهام والتجاوز

  وعدم السرعة؛ وهلذا قال ابن القيم رمحه اهللا:  فهو التأين أما احللم

  بعقوبة ليتوب من عصيان؛     وهو احلليم فال يعاجل عبده 

  فمعىن احلليم معناه املمهل للعباد، املتأين يف عقوبتهم .

بيان هذا يف هذه اآلية من الفوائد: بيان سبب ازام من ازم من الصحابة؛ وهو استزالل الشيطان هلم، مث 

  السبب الذي بين عليه هذا السبب وهو بعض ما كسبوا من املعاصي .

  فيتفرع على هذه الفائدة فائدتان؛

الفائدة األوىل: أن كل ترك للواجب أو فعل للمحرم فإمنا هو من استزالل الشيطان؛ ألنه هو الذي يأمر الفحشاء 

  يف حمرم فإنه من الشيطان . وينهى عن املعروف؛ فكل ما حصل من تفريط يف واجب أو وقوع

  أي أنه تكون عقوبته أن يعصي اهللا مرة ثانية . ,والفائدة الثانية: أن اإلنسان قد يعاقب باملعصية ملعصية أخرى

العقوبة ويتفرع على هذا أيضا فائدة ثالثة وهي: أن العقوبة ال ختتص باألمل البدين أو فوات الشهوات؛ قد تكون 

إن الرجل ليحرم قيام الليل بما فعل " ؛ ويذكر عن احلسن البصري رمحه اهللا أنه قال: تخبذالن املرء عن الطاعا

إنما  ((والشك أن املعاصي سبب للخذالن؛ ويؤيد ما قلنا هذه اآلية: ؛ " من المعصية أو بالذنب يصيبه

فبما  ((قوله تعاىل: هذه الفائدة؛ لكن يؤيدها أيضا  وهي اليت بنينا عليها استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ))

((يحرفون الكلم هذه عقوبة دينية؛ وجعلنا قلوبهم قاسية ))  ((هذه عقوبة بدنية؛  نقضهم ميثاقهم لعناهم ))

كذلك؛ فاملعاصي هلا أسباب سيئة   ونسوا حظا مما ذكروا به )) ((أيضا عقوبة دينية؛  من بعض مواضعه ))

  ـ .وعواقب وخيمة ـ نسأل اهللا أن يعفو عنا وعنكم 

تزالل الشيطان ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: حترمي الفرار إذا التقى اجلمعان؛ وجهه ؟ أن اهللا بني أن هذا من اس

  فائدة . )) ولقد عفا عنهم ((ال أم مستحقون العقوبة مل يكن لقوله: وأنه عفا عنهم ولو 

  :يستثىن من ذلك مسائل ,يستثىن من ذلك أي من حترمي الفرار عند التقاء اجلمعان

  ، إذا كانوا أكثر من مثليهم فلهم الفرار؛ ولكن الثبات أفضل.أوال: إذا كانوا أكثر من مثليهم

يعين فر من أجل أن يأيت بأسلحة؛ أو يستحث قوما على اجلهاد؛ أو ذهب من  ,الثاين: إذا كان متحرفا لقتال

  أنه متحرف لقتال .أجل أن يفر عليهم أو يكر عليهم من جهة أخرى؛ املهم 



يعين أن اجلبهة اليت هو فيها ضعفت ففر من أجل أن يتحيز إىل فئة  أو متحيزا إلى فئة )) ((املسألة الثالثة: 

أقوى؛ أو تكون اجلبهتان ضعيفتني فتتحيز إحدامها إىل األخرى فهذا ال بأس به؛ وما عدا ذلك فإن الفرار يوم 

كفروا زحفا فال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين   ((الزحف من كبائر الذنوب ـ والعياذ باهللا ـ كما قال تعاىل: 

تولوهم األدبار ومن يولهم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من اهللا ومأواه 

  جهنم وبئس المصير )) .

 ((ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات أن للشيطان تأثريا على العبد حىت يف أعماله الصاحلة حىت يف اجلهاد؛ لقوله: 

   لشيطان ))؛إنما استزلهم ا

  ولكن مباذا حيصل أو مباذا حتصل العصمة من هذا الشيطان ؟    

عصمة،  الهذه  وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا )) ((حتصل العصمة مبا ذكره اهللا عزوجل يف قوله: 

  نكر فقل: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم .مبكلما أحسست بشيء داخل ينهاك عن معروف ويأمرك 

تولوا  ((ومن قوله:  ببعض ما كسبوا )) ((ن فوائد هذه اآلية: الرد على اجلربية؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: وم

  منكم )) .

  . ولقد عفا اهللا عنهم )) ((ومن فوائدها: بيان أن اهللا عزوجل قد عفا عن هؤالء؛ لقوله: 

ألنه أكد هذه اجلملة اخلربية اليت تفيد العفو ومن فوائدها: أنه ينبغي التأكيد من أجل زيادة طمأنينة املخاطب؛ 

أكدها بقسم والم وقد من أجل أن تزداد طمأنينتهم يف هذا العفو؛ وقد سبق أن قصصنا عليكم قصة  ,عنهم

أحد  يومأنه ختلف عن بدر وفر اهللا عنهما وأراد أن يلمز عثمان باخلارجي الذي جاء إىل عبد اهللا بن عمر رضي 

ألن الرجل جاء من ؛ " اذهب بها إلى قومك"  :وقال ,ان؛ وأن ابن عمر أجابه جبواب مقنعومل يبايع بيعة رضو 

  أجل التشويش والتشويه لعثمان رضي اهللا عنه .

ولكن  ,ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: بيان فضل اهللا على عباده؛ وإال فإن الفرار الذي حصل من الصحابة عظيم

  اهللا عفا اهللا عنهم . رمحة اهللا أوسع؛ فمن أجل سعة رمحة

 ,ومن فوائد اآلية: إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: الغفور احلليم وما تضمناه من صفة، الغفور تضمن املغفرة

  واحلليم تضمن احللم .

  ))... يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخوانهم  ((مث قال اهللا عزوجل: 

الالم هل هي للتعدية أي تعدية القول أو هلا معىن  وقالوا إلخوانهم )) ((فيها أوال ما يتعلق باللغة العربية قوله: 

إن هلا معىن آخر وليست لتعدية القول؛ ألن إخوام قد ماتوا وقتلوا فال ميكن أن يوجه القول هلم؛  :آخر؟ نقول



غزى  أو كانوا غزى )) ((قالوا عن إخوام؛ أيضا يقول:   عن أيأي قالوا يف إخوام؛ أو مبعىن ,لكنها مبعىن يف

  ل؛ قال ابن مالك:   ع مجع غازي على وزن فُـ 

  ل وعاذلة؛وفعل لفاعل وفاعلة      وصفني حنو عاذِ 

ويقال أيضا غزاة كقاض وقضاة؛ لكن هنا جنعل غزى مجع غازي؛ فما وزا  ,ل، غازي يقال غزىذ ل يقال عُ عاذِ 

   الصريف ؟

  فاعل؛ : الطالب

  وزا ؟ غزى ما هي غازي، غازي معروف أا فاعل؛ : الشيخ

  ل.ع فُـ : الطالب

  صح فعل نعم؛ : الشيخ

: الطالبالالم هل هي للتعليل أو للعاقبة ؟ ليجعل اهللا ذلك حسرة في قلوبهم ))  ((وكذلك أيضا قوله: 

  للعاقبة، 

  هذا القول حسرة يف قلوم. للعاقبة يعين يقال هذا القول ليجعل اهللا: الشيخ

وفائدة  يا أيها الذين آمنوا )) (( :اخلطاب أو النداء موجه للمؤمنني يا أيها الذين آمنوا )) (( يقول اهللا عزوجل:

راء على قبول ما يوجه إليهم وامتثاله؛ ألن وصف اإلميان غتوجيه النداء إىل املؤمنني ذا اخلطاب أوال: احلث واإل

يزيد اإلنسان قوة وشجاعة كما لو قلت لشخص: يا أيها الرجل افعل كذا وكذا، أي لرجولتك افعل؛ وهذا 

سيعطيه قوة واندفاعا يف قبول ما توجه إليه؛ الفائدة الثانية: أن ما يأيت بعدها من مقتضيات اإلميان؛ الفائدة 

: أن خمالفة ذلك نقص يف اإلميان؛ ألنه إذا كان قبوله واإلتيان به من مقتضيات اإلميان كان خمالفته من الثالثة

  نواقص اإلميان؛ 

إذا سمعت اهللا يقول يا أيها  " أما بدأ اخلطاب بالنداء فإنه يفيد التنبيه والعناية مبا يذكر؛ وهلذا قال ابن مسعود:

  . تؤمر به وإما شر تنهى عنه "ا خير الذين آمنوا فأرعها سمعك فإم


